
Har du spørsmål? Se Midt-Troms Museums            
internettside www.mtmu.no eller kontakt oss på 
telefon 478 34 500 / e-post: post@mtmu.no.  

Besøk våre helårsåpne temamuseer: 

Balsfjord Fjordmuseum og Våtmarksenter, 
Storsteinnes (Balsfjord kommune)
Åpent hver tirsdag, kl. 10 – 15 
Utstillinger om fugleliv i Balsfjordens RAMSAR-område. Barnerom,              
akvarium og vandreutstillinger. Fuglekikking fra uteareal med piknikbord 
og bålplass. 

Sážža – Senja Naturhus & Museum,                                        
Øverbotn (Senja kommune)
Åpent hver torsdag, kl. 10 – 15 
Utstillingen «Folk og Natur på Senja», som omhandler den spennende 
natur- og kulturhistorien til eventyrøya Senja. Den interaktive utstillingen 
har et spesielt fokus på Ånderdalen Nasjonalpark og den markesamiske 
kulturen.  

Troms Forsvarsmuseum,                                                
Setermoen (Bardu kommune) 
Åpent hver torsdag, kl. 10 – 15 
Forsvarets historie fra Narvik 1940 til den kalde krigen. Utstillinger 
om den norske skytterlagshistorien og vinterkrigen. Unik samling av                        
militærkjøretøy. 

Inngangsbillett: 
Voksne kr. 70,- 
Barn gratis! 

Vi holder også temamuseene åpent for gruppebesøk med             
omvisning utenom åpningstid ved forhåndsbestilling til museet. 

Besøk våre lokale museumsanlegg:

Utenom sesongen holder vi våre lokale museer åpent for 
gruppebesøk med omvisning etter avtale. 

Anlegg som kan besøkes hele året etter avtale: 

Kramvigbrygga, Vika (Sørreisa kommune) 

Kveitmuseet, Skrolsvik fiskevær (Senja kommune) 

Bergverksmuseet, Skaland (Senja kommune) 

Lenvik Museum, Bjorelvnes (Senja kommune) 

Anlegg som kan besøkes i perioden 17. august – 25. sep-
tember og fra 1. juni etter avtale: 
Bardu Bygdetun, Salangsdalen (Bardu kommune) 
Strømsør Fjellgård, Øvre Barduelvs Østerdal (Bardu kommune)
Fossmotunet, Bardufoss (Målselv kommune) 
Kongsvoldtunet ved Rostavannet (Målselv kommune) 
Aursfjordsaga (Balsfjord kommune) 
Kastnes Bygdetun, Dyrøysundet (Dyrøy kommune) 
Hofsøya Bygdemuseum, Stonglandet (Senja kommune) 
Kaperdalen markesamiske boplasser (Senja kommune) 

 Omvisning av grupper på temamuseer og lokale museer: 
På grunn av koronasituasjonen kan ikke gruppen overstige 
15 personer. Gruppebesøk avtales minst en uke i forveien. 
Pris for gruppeomvisning kr. 2000,- som faktureres i et-
terkant av besøket. Ta kontakt med museet for spørsmål og 
bestilling. 

Få et innblikk i Nord-Norges mangfold.
Nyt fengende utstillinger og levende 
historie i Midt-Troms.

Velkommen til Midt-Troms Museum!  


